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เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

อาจารย์ ชัชวาลย์ ชิ งชัย
หัวหน้ าภาควิ ชาปรัชญาและศาสนา
คําคม

“โลกนี เขามีไว้ให้เหยียบ
เขาไม่ได้มีไว้ให้แบก
ปัญหาเขามีไว้ให้แก้
เขาไม่ได้มีไว้ให้กลุ้ม”
ข่าวกิจกรรมในรอบเดือน
ทีคณาจารย ์ของภาควิชาฯ ได ้เข ้าร่วม
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จากบรรณาธิ การ

จดห มายข่ า วภาควิ ช าปรัช ญ าและศาสนา คณ ะมนุ ษยศาสตร์
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ฉบับเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ นี เป็ น
ฉบับ ปฐมฤกษ์ ทังนี มี ว ัต ถุ ป ระสงค์ ท ี จะประชาสัม พั น ธ์ ข่ า วสารที
เกียวข้องกับการดําเนินภารกิจของคณาจารย์ บุคลากร และนิสติ ของ
ภาควิชาปรัชญาและศาสนาในแต่ละเดือน รวมทังคัดสรรสิงดี ๆ และ
ความรูใ้ นทางปรัชญาและศาสนาเพือผูอ้ ่านทัวไป

๑. อาจารย์ชชั วาลย์ ชิงชัย หัวหน้าภาควิชาปรัชญาและศาสนา และผูช้ ่วยศาสตราจารย์ไพรินทร์
กะทิพ รมราช เข้าร่ วมสัมภาษณ์ นิ ส ิตโควตาทีจะเข้าศึก ษาต่ อในหลักสูตรระดับ ปริญ ญาตรี
สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา ณ สํานักทะเบียนและประมวลผล ชัน ๕ อาคารระพี สาคริก
ในวันศุกร์ท ี ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้สมั ภาษณ์นิสติ โควตา ดังนี
- นายธีระเจษฎ์ สิงหสาคเรศ นิสติ โควตานักกีฬา (นักกีฬาว่ายนํา)
- นาวสาวจิรต
ั กิ านต์ อ่วมเถือน นิสติ ผูม้ คี วามสามารถทางวัฒนธรรม นาฏศิลป์ไทย (ละครพระ)
ในวันอังคารที ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้สมั ภาษณ์นิสติ โควตาเพิมเติม ดังนี
- นายคคนรรค์ คงเจริญ นิสติ โครงการเมล็ดพันธุส์ ศ
ู่ าสตร์แห่งแผ่นดิน
- นางสาวกัญญณัช ธรรมประเสริฐ นิสติ โควตานักกีฬา (นักกีฬาแฮนด์บอล)

๒. อาจารย์ ดร.ธเนศ ปานหัวไผ่ เข้าร่วมใน “โครงการสัมมนาเชิงปฏิบ ตั กิ ารการบริหาร
หลักสูตร ประจําปี ๒๕๖๑: การเสริมทัก ษะการบริห ารหลักสูต รสําหรับอาจารย์ผู้รบั ผิด ชอบ
หลักสูตร” จัดโดย ฝ่ายบริการการศึกษา สํานักทะเบียนและประมวลผล วันจันทร์ท ี ๙ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร ชัน ๒ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๓. อาจารย์ ดร.เทพทวี โชควศิน เข้าร่วมใน “โครงการ เคล็ด(ไม่)ลับ สําหรับการตีพิมพ์ใน
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วารสารระดับนานาชาติ” จัดโดยคณะกรรมการฝา่ ยส่งเสริมการตีพมิ พ์บทความวิจยั บทความ
วิชาการ และงานสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม คณะมนุ ษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วัน
พุ ธ ที ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุ ม ๑ ชัน ๓ อาคาร
มนุ ษยศาสตร์ ๒ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นัดหมายสําคัญในเดือนถัดไป
(พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑)

จากปฏิ ทินการศึกษา มก. ปี การศึกษา ๒๕๖๐

- วันศุกร์ท ี ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ - วันสุดท้ายของการสอนนิสติ ระดับปริญญาตรี บางเขน
และวันสุดท้ายของการส่งใบขอจบการศึกษาล่าช้าถึง สทป.
- วันจันทร์ท ี ๗ ถึงวันศุกร์ท ี ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ – วันสอบไล่ของนิสติ ระดับปริญญาตรี
บางเขน
- วันเสาร์ท ี ๑๙ ถึงวันอาทิตย์ท ี ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ - วันทดสอบวัดความรูค้ วามสามารถ
ด้านภาษาอังกฤษ สําหรับนิสติ ทีจะสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (Exit Exam)

กิจกรรมของภาควิชาปรัชญาและศาสนา

- โครงสัมมนาบุคลากรภาควิชาปรัชญาและศาสนา ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (ปี การศึกษา ๒๕๖๐) ณ
กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในวันพฤหัสบดีท ี ๒๔- ถึงวันเสาร์ท ี ๒๖
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
“And these things are confirmed by experience, for never will be found two
eggs, or two drops of milk, or two leaves, or two animals, and in general
two things so similar that after an accurate inspection, a difference cannot
be detected…” (p.141)
A Quote from: “Leibniz’s Argument for the Identity of Indiscernibles

in his Letter to Casati (with Transcription and Translation)” By Gonzalo
Rodriguez-Pereyra, Oriel College, Oxford. In The Leibniz Review, Vol. 22,
2012: pp. 137-150.
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คําแปล
“สิงเหล่านีเป็ นทียืนยันได้ด้วยประสบการณ์ ด้วยเพราะไม่เคยเลยทีเราจะพบ
เจอไข่ ส องใบ หยดนํ านมสองหยด ใบไม้ ส องใบ สัต ว์ส องตัว หรือ กล่ า ว
โดยทัวไปก็ คือ สิงสองสิงใด ๆ ที จะดู ล ะม้า ยคล้า ยคลึง กัน ไปเสีย หมดจน
แม้กระทังการสํารวจตรวจสอบทีละเอียดลออก็ไม่อาจพบเจอความแตกต่างสัก
ส่วนหนึงได้...”

จดหมายข่ าวภาควิชาปรัชญาและศาสนา เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
ทีปรึกษา- อาจารย์ ชัชวาลย์ ชิงชัย (หัวหน้ าภาควิชาฯ) / ผู้จัดทํา- อาจารย์ ดร. เทพทวี โชควศิน (เลขานุการภาควิชาฯ)

